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Bezdymové tabakové výrobky prichádzajú na trh  
 
BRATISLAVA – 27.04.2017: Na slovenskom trhu sa od mája po prvý raz objavia bezdymové tabakové 
výrobky (BTV), ktoré obsahujú tabak v rôznej forme. Pod týmto názvom sa neskrývajú klasické 
elektronické cigarety, ale napríklad tabakové rolky s filtrom či kapsule obsahujúce tabak a tekutinu 
na jeho zvlhčenie s obsahom aromatických látok. Spotrebiteľské balenia BTV budú označené 
kontrolnou známkou. 
 
Od 1. mája bude predmetom dane aj výrobok s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu 
horenia, okrem žuvacieho a šnupavého tabaku. Stane sa tak na základe novely zákona o spotrebnej dani, 
ktorá prináša na Slovensko túto novinku. Doteraz neboli tieto výrobky uvedené na slovenský trh. Od 
uvedeného dátumu by sa mali objaviť vo forme tabakovej rolky s filtrom, prípadne kapsúl (obsahujúcich 
tabak a tekutinu na jeho zvlhčenie s obsahom aromatických látok). Na použitie týchto výrobkov si 
konzument musí zakúpiť elektronické zahrievacie zariadenie, ktoré BTV zohreje na určitú teplotu, pri ktorej 
ešte nedochádza k horeniu, ale uvoľňuje sa z neho nikotín. V prípade BTV teda nejde o klasické 
elektronické cigarety, ktoré zahriatím kvapalnej náplne (e-liquid) vytvárajú paru (vaporizácia) určenú na 
konzumáciu, ale o výrobky vyrobené z tabakovej suroviny, čiže spomínané rolky tabaku alebo kapsule. 
 
Spotrebiteľské balenie BTV by malo obsahovať 20 kusov tabakových roliek, prípadne kapsúl, obdobne ako 
cigarety. Musí byť na ňom uvedený údaj o  celkovej hmotnosti a o hmotnosti tabaku v tomto výrobku 
vyjadrený v gramoch. Označené bude kontrolnou známkou so znakom „BTV“. Na daňovom území bude 
možné prepravovať BTV len so zjednodušeným sprievodným dokumentom, ktorý môže byť nahradený 
aj napr. faktúrou alebo dodacím listom. Tie však musia mať všetky náležitosti zjednodušeného 
sprievodného dokumentu. Osoba, ktorá chce obchodovať s BTV, musí pred každým prijatím alebo 
dovozom BTV požiadať colný úrad o vydanie povolenia prostredníctvom tzv. formulára Všeobecného 
podania. Platnosť povolenia je časovo obmedzená najviac na 60 dní.  
 
Novela zákona tiež definuje delikty a priestupky a určuje výšku sankcií. Ide o správne delikty a priestupky 
najmä v súvislosti s označovaním BTV kontrolnou známkou, zistením neoznačených BTV v daňovom 
voľnom obehu a preukazovaním pôvodu a spôsobu nadobudnutia BTV. V týchto prípadoch sa výška sankcií 
odvíja od výšky spotrebnej dane z BTV. V prípade priestupku za nepreukázanie pôvodu a spôsobu 
nadobudnutia BTV môže byť uložená pokuta pre fyzickú osobu až do výšky 33 000 eur. 
 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a ciel s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v 
uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk. 
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